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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1211 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  09   tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường giao thông vào khu dược liệu xã Trà Giáp 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số 

05/TTr-UBND ngày 09/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 114/BC-

SKHĐT ngày 06/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào khu dược liệu xã Trà 

Giáp, huyện Bắc Trà My; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào khu dược liệu xã Trà Giáp. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị 

sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 15.300.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Bắc Trà My: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5,0 Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 4,0m. 
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- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 6 tấn. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang, cầu bản BTCT, bố 

trí các hạng mục an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 08/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My; 

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 

114/BC-SKHĐT ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, GTVT, NN và PTNT; 

- UBND huyện Bắc Trà My;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 06. TTr HDND QD chu truong dau tu du an Duong 

giao thong vao khu duoc lieu xa Tra Giap.docx)                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  114 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 06 tháng 03 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 09/01/2020 

của UBND huyện Bắc Trà My trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Đường vào 

khu dược liệu xã Trà Giáp; kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau 

khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp; như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 102/BC-

SKHĐT ngày 05/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư phần 

ngân sách huyện số 10/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 08/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My. 

4. Các hồ sơ liên quan khác. 
 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

2. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao nhiệm 

vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo 

điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy 

chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư 

sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

khóa IX, kỳ họp thứ 13 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06 tháng tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi. 
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III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông, Nông nghiệp và PTNT. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư:  20.000.000.000 đồng (Hai Mươi tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 15.300 triệu đồng; 

- Ngân sách huyện Bắc Trà My: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:  

1. Sở Giao thông (Công văn số 148/SGTVT-QLCLCT ngày 20/01/2020 và 

Công văn số 17/SGTVT-QLCLCT ngày 06/01/2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư và sự phù hợp quy hoạch: Đây là công trình thuộc 

danh mục các dự án thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn liền với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Về các dự án này, 

Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại các Văn bản số 1260/SGTVT-KCHT 

ngày 17/5/2019 và số 1970/SGTVT-KCHT ngày 31/7/2019 trong quá trình đề xuất 

thí điểm và được UBND tỉnh đồng ý cho triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019. 

- Về quy mô đầu tư: Các công trình thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu chỉ khả thi khi Đề án phát triển vùng 

nguyên liêu (vùng sản xuất) được đánh giá là khả thi. Theo đó, quy mô đầu tư phụ 

thuộc vào quy mô của vùng nguyên liệu. Quy mô đầu tư đề nghị tuân thủ theo mục 

2, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.   

 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 127/SNN&PTNT-KHTC ngày 

20/01/2020): 

- Về quy hoạch 03 loại rừng và hiện trạng rừng: Qua đối chiếu Bản đồ tổng 

hướng tuyến với bản đồ kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển 

rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 

120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh) thì tuyến đường có tổng chiều dài 

4,86 km đi qua khu vực quy hoạch chủ yếu là đất rừng sản xuất (một phần nhỏ nằm 

ngoài quy hoạch 03 loại rừng) phù hợp với mục tiêu của dự án là tạo điều kiện để 

phát triển trồng rừng sản xuất gỗ lớn. Theo kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Nam 
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(ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam) thì tuyến đường chủ yếu đi qua các khu vực rừng trồng, đất trống (bao 

gồm cả diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh trạng thái ĐT2), đất khác. 

Ngoài ra, tại vị trí Km 0 + 867 (X: 550.831; Y: 1.682.443) tuyến đường có đi 

qua khoảng 66 mét chiều dài khu vực có trạng thái rừng tự nhiên phục hồi (căn cứ 

trên tài liệu ngành hiện đang quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT chưa tham gia kiểm 

tra thực tế hiện trường). 

- Quy hoạch được liệu: Theo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam) thì trên địa bàn xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My được quy hoạch 733,01 ha 

phát triển các loại cây dược liệu Ba kích, Sa nhân tím, Đảng sâm, Giảo cổ lam và 

Lan kim tuyến. Tuy nhiên, khu vực tuyến đường nằm cách khá xa (điểm gần nhất 

của tuyến đường cách khoảng 4,0 Km) so với vùng quy hoạch phát triển cây dược 

liệu của tỉnh Quảng Nam trên địa bàn xã Trà Giáp; cách vùng quy hoạch phát triển 

cây dược liệu các xã lân cận (Trà Mai, Trà Giác) khoảng 1,8 Km.  

- Quy hoạch Quế Trà My: Theo quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì 

tuyến đường đi qua và nằm gần một số vùng quy hoạch tập trung phát triển cây Quế 

Trà My tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; đảm bảo cho định hướng phát triển cây 

Quế Trà My trên địa bàn huyện. 

- Kiến nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy việc đầu tư tuyến đường vào 

khu dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My trên cơ sở làm mới và một phần tận 

dụng cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất hiện có nhằm tạo điều kiện để phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt, phát triển sản xuất (trồng rừng gỗ lớn, Quế Trà My); từ đó góp phần 

tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 là cần thiết. Tuy nhiên, 

đề nghị UBND huyện Bắc Trà My cần nghiên cứu làm rõ một số nội dung như sau: 

+ Tên gọi của Dự án là: ”Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà 

My”, tuy nhiên Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy khu vực tuyến đường mới chỉ 

phù hợp để phục vụ cho phát triển trồng rừng gỗ lớn và Quế Trà My; xung quanh 

tuyến đường còn cách khá xa khu vực có quy hoạch các loại cây dược liệu theo Quyết 

định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn 

xã Trà Giáp. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa đánh giá làm rõ hiện trạng 

trồng, phát triển cây dược liệu hiện có tại khu vực để làm cơ sở đánh giá sự phù hợp 

về phát triển vùng nguyên liệu các cây dược liệu: Đảng sâm, Sa nhân tím, Ba kích... 

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My làm rõ 

hơn về tên gọi, cũng như mục tiêu phát triển cây dược liệu của dự án cho phù hợp. 

+ Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, đề nghị 

UBND huyện Bắc Trà My trong quá trình thiết kế chi tiết hướng tuyến cần mời các 

cơ quan chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT) kiểm tra thực tế 

hiện trường đối với toàn bộ hướng tuyến (lưu ý các khu vực đất trống có cây gỗ tái 

sinh, khu vực rừng tự nhiên phục hồi); trường hợp được đánh giá đảm bảo tiêu chí 
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thành rừng thì cần điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp (không tác động đến rừng tự 

nhiên) và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất theo quy 

định. 

Những nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được UBND huyện 

Bắc Trà My giải trình làm rõ tại văn bản số 339/UBND-BQL ngày 02/3/2020 theo 

đó điểm cuối dự án đảm bảo bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, ngoài ra tuyến 

đường vẫn đảm bảo phục vụ một số vùng dược liệu do đoạn còn lại hiện nay là đường 

đất có bề rộng 4m, trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục bố trí nguồn kinh phí 

để đầu tư 4km còn lại đến năm 2022 sẽ đến trung tâm vùng dược liệu (thôn 5 xã Trà 

Giáp). 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Khu vực thôn 3 xã Trà Giáp (thôn 4, thôn 5 cũ) 

được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu  giai đoạn 

2018-2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 

22/01/2018; theo đó tổng diện tích quy hoạch 733,01 ha, gồm các loại cây: Ba Kích, 

Sa nhân, Đẳng Sâm, Giảo Cổ lam, Lan Kim tuyến và trồng rừng gỗ lớn. Đặc biệt, 

theo Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 

16/5/2017 của UBND tỉnh thì khu vực này được quy hoạch tập trung phất triển cây 

Quế Trà My. Hiện nay, xã Trà Giáp cũng như các xã khác tyển địa bàn huyện đang 

duy trì được diện tích trồng Quế bản địa tương đối lớn, chất lượng cao, được cấp giấy 

chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông 

đi vào các khu sản xuất trên địa bàn huyện nói chung và thôn 5, xã Trà Giáp nói riêng 

rất khó khăn, không thuận lợi cho việc sản xuất và thu hoạch sản phẩm. Trong giai 

đoạn hiện nay, để hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, 

khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nhằm 

thúc đẩy phát triển hàng hóa, qua đó tạo công ăn việc làm, hoàn thành nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội miền núi thì việc đầu tư tuyến đường vào khu dược liệu xã Trà 

Giáp, huyện Bắc Trà My là cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: 

Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy 

định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục dự 

án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-

2020 theo phụ lục 11 đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 và 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây 

dược liệu giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển cây 

Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 

Dự án có tổng mức đầu tư 20.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 
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a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5,0Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 4,0m.  

- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 6.0T. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang, cầu bản BTCT, bố trí 

các hạng mục an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.  

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách 

tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách 

tỉnh đã được thẩm định nguồn cho dự án là 15.300 triệu đồng (năm 2020) tại báo cáo 

số 102/BC-SKHĐT ngày 05/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phần vốn ngân 

sách huyện đã được thẩm định nguồn là 4.700 triệu đồng (giai đoạn 2020 - 2022) tại 

báo cáo số 10/BC-UBND ngày 09/01/2020 của huyện Bắc Trà My là đảm bảo thời 

gian thực hiện theo nhóm dự án. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 

đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020 - 2022; qua xem xét báo 

cáo thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất 

kiến nghị tiến độ dự án giai đoạn 2020-2022. 

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu 

quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định: 

- Quy mô đầu tư dự án tuân thủ mục 2, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh về việc phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi của tỉnh. 

- Việc lập tổng mức đầu tư trên cơ sở ước tính sơ bộ khối lượng và dự toán các 

chi phí hạng mục đầu tư phù hợp với định mức và đơn giá hỗ trợ đầu tư từ nguồn 

vốn ngân sách tỉnh theo mục 3, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của 

UBND tỉnh; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, yêu 

cầu không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm 

quyền.  

- Tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/11/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, theo đó giao 

nhiệm vụ UBND các huyện chịu trách nhiệm: “tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án, đồng thời hoàn chỉnh Đề án phát triển vùng nguyên liệu 

(hoặc vùng sản xuất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến các ngành liên 

quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Tổ chức 

thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) đồng thời trong 
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quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy hiệu quả”. Đến thời điểm 

thẩm định chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Bắc Trà My chưa hoàn thành Đề 

án phát triển vùng nguyên liệu để chứng minh tính khả thi của dự án. Tuy nhiên đây 

là công trình được lựa chọn đầu tư thí điểm và đã được HĐND tỉnh thống nhất danh 

mục bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo phụ lục 11 đính kèm 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019. Do đó để đảm bảo tiến độ phê duyệt 

chủ trương đầu tư và lập các thủ tục đầu tư dự án kịp thời giải ngân nguồn vốn dự 

kiến bố trí trong năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh, HĐND 

tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, riêng Đề án phát triển vùng nguyên 

liệu (hoặc vùng sản xuất) các huyện sẽ nghiên cứu, khảo sát lập hoàn chỉnh Đề án và 

tổ chức thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy hiệu 

quả đầu tư dự án. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Bắc Trà My 

trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần chỉ đạo, phối hợp các cơ quan 

chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT) kiểm tra thực tế hiện 

trường đối với toàn bộ hướng tuyến và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng rừng theo quy định (nếu có ảnh hưởng đến diện tích rừng).  

 

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp. Kính đề nghị UBND 

tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy 

định./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND H.Bắc Trà My; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 

 

 
 



                                                                                                             

  

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  102  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  05  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp huyện Bắc Trà My 

 

Kính gửi: UBND huyện Bắc Trà My  

 

Theo đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My tại Tờ trình số 04/TTr-UBND 

ngày 09/01/2020 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. Sau khi nghiên 

cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà 

My; 

2. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 10/BC-UBND 

ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My;  

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 09/BC-UBND ngày 

09/01/2020 và Báo cáo thẩm định nội bộ số 08/BC-UBND ngày 09/01/2020 của 

UBND huyện Bắc Trà My; 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 



                                                                                                             

  

5. Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi;  

6. Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về 

Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; 

7. Công văn số 162/STC-ĐT ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính Quảng 

Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu 

tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu 

huyện Bắc Trà My. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

90/SKHĐT-KTN ngày 16/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Bắc Trà My. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 20.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách tỉnh: 15.300 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 4.700 triệu đồng 

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh (kế hoạch trung hạn 2016 

- 2020). 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu.   

12. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 



                                                                                                             

  

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 162/STC-ĐT 

ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính): 

Tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019, HĐND tỉnh 

thống nhất bổ sung 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tai phục lục số 11, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 

đầu tư cho dự án này là 15.300 triệu đồng và giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư 

và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thủ tục 

đầu tư dự án, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất phân bổ kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh và tổng hợp báo cáo HĐND tại kỳ hợp gần nhất. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của 

ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để 

tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp.  

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: dự án Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, 

huyện Bắc Trà My đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019 của HĐND tỉnh (Phụ lục số 11 về bổ sung các dự án phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện 

miền núi).  

 2. Về nguồn vốn hỗ trợ: dự án Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, 

huyện Bắc Trà My thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông đến vùng nguyên liệu theo mục tiêu Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.  

3. Về mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% chi phí xây dựng công trình 

(không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB) theo định mức quy định tại Công 

văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND. Mức hỗ trợ tối đa đối với 

dự án là 15.300 triệu đồng và quy mô theo Phụ lục 11 Nghị quyết số 31/2019/NQ-

HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh;  

Phần kinh phí đầu tư còn lại và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do 

ngân sách huyện đối ứng.  

4. Về cân đối vốn: Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 



                                                                                                             

  

thống nhất phân bổ vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 tối đa là 15.300 triệu đồng. 

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh: năm 2020 

6. Về Đề án phát triển vùng nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao 

thông: Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho UBND huyện Bắc Trà My làm chủ đầu tư dự án Đường vào khu 

dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My; tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án đường giao thông và Đề án phát triển vùng nguyên liệu 

kết nối với tuyến đường giao thông, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị thẩm định chưa có Đề án phát triển vùng nguyên 

liệu kết nối với tuyến đường được đề xuất đầu tư. Việc xây dựng đề án phát triển 

vùng nguyên liệu là điều kiện cần thiết để đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối đến 

vùng nguyên liệu do vậy đề nghị UBND huyện bổ sung Đề án để làm cơ sở phê 

duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư tuyến đường 

đến vùng nguyên liệu. Đề án phát triển vùng nguyên liệu cần đảm bảo một số nội 

dung chính như sau: 

+ Đánh giá hiện trạng: diện tích vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu 

nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm ...  

+ Định hướng phát triển: mức tăng lên đối với các chỉ tiêu về: diện tích 

vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, 

tỷ lệ lao động có việc làm, liên kết phát triển sản xuất của doanh nghiệp, HTX và 

người dân, và một số chỉ tiêu kinh tế -xã hội khác ...   

+ Giải pháp thực hiện: ưu tiên và lồng ghép nguồn lực thực hiện, vận dụng 

các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất đã được ban hành như: cơ chế phát triển dược 

liệu, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ chăn nuôi,… và nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất 

cơ chế bổ sung theo phân cấp quản lý, phù hợp các quy định và tạo thuận lợi cho 

việc thực hiện đề án phát triển sản xuất đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Đường vào khu dược liệu xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, đề nghị UBND huyện 

Bắc Trà My triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN (Bình), TĐDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 Nguyễn Hoàng Thanh 
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